SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Ganpahar

siedziba i adres fundacji

ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

ul. Górska 1, 34-370 Rajcza

Regon

366548823

data wpisu w KRS

10-02-2017

numer KRS

0000663217

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

ganpahar@onet.pl

Marcelina Biernat – Prezes Fundacji
Adam Miesiączek – Wiceprezes Fundacji
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

Celem Fundacji jest działanie na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w
szczególności w zakresie społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, edukacyjnym,
sportowym, kulturalnym, a także w zakresie rozwoju regionalnego, zwłaszcza
Województwa Śląskiego.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

Fundacja „Ganpahar” w 2017 roku zrealizowała następujące działania:
1. 1 marca podpisano partnerstwo z parafią rzymskokatolicką pw. Świętego Wawrzyńca
i Świętego Kazimierza Królewicza w Rajczy reprezentowaną prze ks. proboszcza
Ryszarda Grabczyka, dotyczące współorganizacji i koordynacji działań projektowych
zadania „Sanktuarium na Pograniczu”. Projekt ten został zrealizowany w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, współfinansowanym przez Unię
Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.
2. 14 marca Fundacja wystąpiła do OWES-u w Bielsku Białej o przyznanie pakietu
księgowego, w celu usprawnienia obsługi finansowej Fundacji. Decyzją
odpowiednich pracowników OWES-u Fundacji „Ganpahar” został przyznany
pakiet księgowy. 22 marca Fundacja dostała informację o przyznaniu pakietu
księgowego na okres 4 miesięcy od podpisania umowy, czyli od 27.03.2017 roku.

Numer umowy OWES/BCP/P/144.
3. 3 kwietnia 2017 roku Fundacja wystąpiła do UM w Bielsku-Białej o przyznanie
pakietu marketingowego, w celu min. zbudowania mocnej i rozpoznawalnej
marki. Niestety w wyniku oceny wniosków złożonych w drugim naborze, pakiet
ten nie został przyznany organizacji. Decyzja otrzymana 26 maja 2017 roku.
4. 20 kwietnia 2017 roku fundacja przystąpiła do konkursu grantowego „Wspieramy
Rozwój” z projektem pt.: „Spichuceni”. Organizatorem konkursu była firma
CEDROB. Niestety, projekt nie został dofinansowany. Wyniki były ogłoszone
26 maja 2017 roku.
5. 24 kwietnia 2017 roku fundacja wystąpiła w ramach naboru ciągłego do Fundacji
Kronenberga (City Bank) o dofinansowanie projektu „Seniorzy na Bank”.
12 maja 2017 roku, przyszła odpowiedź negatywna na udzielenie dotacji.
6. 15 maja 2017 roku Fundacja wystąpiła o dofinansowanie projektu „Na tropie
Bieszczadzkich Aniołów”: Fundacje Lotto (4700,00), Bank Pekao (17641,00) oraz
Fundacje Enea (1895,00). Niestety nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi od
żadnej fundacji.
7. Dnia 13 czerwca 2017 roku Fundacja złożyła projekt do FIO Śląskie Lokalnie na
rozwój młodych organizacji pozarządowych pod nazwą „Ganpahar na
peryferiach komputerowych.” Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

W roku 2017- Fundacja nie miała zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).

Fundacja była wpisana do rejestru przedsiębiorców, jednak nie prowadziła żadnej
działalności gospodarczej. W dniu 21 marca 2018 roku Fundacja została wykreślona z
rejestru przedsiębiorców.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie
np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź
wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).

Uchwały podjęte przez Zarząd w 2017 roku:

1. Uchwała o współorganizacji i koordynacji działań projektowych w zadaniu
„Sanktuarium na Pograniczu”
2. Uchwała o współorganizacji zadania „III Sprzątanie Zwardonia”
3. Uchwała o współorganizacji wydarzenia związanego z koronacją obrazu Madonny
Częstochowskiej w kościele parafialnym w Rajczy
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Przychody z działalności statutowej:
• 2.600 – darowizny od osób fizycznych
Przychody finansowe:
• 15,78 – przychody finansowe (odsetki z oprocentowanego konta bankowego)
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).

Brak

Przychody ogółem:

2.615,78

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności Nie dotyczy
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie

3.076,63
-

0
0
0
0
0
0
0
0

w działalności gospodarczej
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

0

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

0

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

1.039,15 – mBank

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

0
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

0
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

- zakup laptopa

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

Brak

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

Brak

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W marcu br. została wysłana do Urzędu Skarbowego deklaracja CIT-8 oraz CIT-8/0
przez Panią Magdalę Wojtczak, mającą w tej kwestii pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w Żywcu 22 marca 2018
roku.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Brak kontroli w okresie sprawozdawczym

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon:

